∆ελτίο Τύπου

«Από το παγκόσµιο στο τοπικό»
Εκδήλωση στο Πανεπιστήµιο Αθηνών για το ραπ στην Ελλάδα
16/12/2004
Το Πανεπιστήµιο ανοίγει τις πόρτες του στη νεανική κουλτούρα, και
συγκεκριµένα στο χιπ-χοπ: γλωσσολόγοι, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι
συζητούν για τη µουσική ραπ στην Ελλάδα, σε µια εκδήλωση που οργανώνει το
Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών την Πέµπτη 16
∆εκεµβρίου (Πανεπιστηµίου 30, Κεντρικό Κτήριο Παν/µίου Αθηνών - αίθουσα
∆ρακοπούλου, ώρα 19:00).
Η µουσική ραπ, που γεννήθηκε στα γκέτο της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του ’70,
έχει σήµερα υιοθετηθεί από νέους σε όλο τον κόσµο. Το ραπ είναι παρόν στην
Ελλάδα εδώ και δέκα τουλάχιστον χρόνια, µε πολυάριθµες κυκλοφορίες δίσκων
και συναυλίες στα αστικά κέντρα. Πώς ακριβώς ενσωµατώνεται ένα
«εισαγόµενο» είδος λόγου στην καλλιτεχνική παράδοση µιας τελείως
διαφορετικής κοινωνίας; Σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζει η µητρική
γλώσσα: το ραπ γίνεται «ελληνικό» µέσα από τη θεµατολογία των τραγουδιών,
τις αναφορές σε τοπικά πρόσωπα και πράγµατα, και τη δηµιουργική γλωσσική
χρήση. Οι Έλληνες εκπρόσωποι του είδους αξιοποιούν τον εκφραστικό πλούτο
της ελληνικής γλώσσας: συνδυάζουν λόγια και λαϊκά στοιχεία, τοπικές
διαλέκτους και κοινωνικές αργκό, καθώς και στοιχεία από διάφορες ξένες
γλώσσες. Κάθε συγκρότηµα, µε το ιδιαίτερο γλωσσικό του ύφος, τοποθετείται
τόσο στο πλαίσιο της διεθνούς σκηνής ραπ όσο και στο ευρύτερο τοπίο του
σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.
Στο πρώτο µέρος της εκδήλωσης, ο γλωσσολόγος Γιάννης Ανδρουτσόπουλος
(Πανεπιστήµιο Ανοβέρου) παρουσιάζει αποτελέσµατα έρευνάς του για το ρόλο
της γλώσσας στη διαµόρφωση του ελληνικού ραπ. Στην ανοιχτή συζήτηση που
ακολουθεί, τρεις εκπρόσωποι της ελληνικής σκηνής ραπ εξηγούν πώς οι ίδιοι
υιοθετούν το ραπ ως όχηµα για να εκθέσουν την καθηµερινότητά τους.
Την µουσική επιµέλεια της εκδήλωσης έχει ο DJ Everlast (FFC).
Τόπος: Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστηµίου 30),
Αίθουσα ∆ρακοπούλου. Έναρξη στις 7, είσοδος ελεύθερη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7.15-7.30: Εισαγωγή
Σπύρος Μοσχονάς, Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήµιο Αθηνών
7.30-8.15: Οµιλία
«Ο ρόλος της γλώσσας στην οικειοποίηση της παγκόσµιας κουλτούρας: η
περίπτωση του ελληνικού ραπ»
Γιάννης Ανδρουτσόπουλος, Πανεπιστήµιο Ανοβέρου
8.30-9.30: Ανοιχτή συζήτηση
«Πόσο ελληνικό είναι το ραπ στην Ελλάδα;»
Συµµετέχουν: Κώστας Κουρµένταλας (FFC), Στάθης Μάρκος (L.E.S.S.
Gimmix), ΤΑΚΙΤΣΑΝ (ΖΝ), Γιάννης Κολοβός (Καθηµερινή). Συντονισµός:
Γιάννης Ανδρουτσόπουλος
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